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TOOLBOX

De Nederlandse versie van de Barriers Scale
Karen Cox

In Nederland worden steeds meer initiatieven genomen om
de zogeheten kloof tussen theorie en praktijk te dichten.
Bijvoorbeeld vanuit hogescholen, onderzoekscentra en universiteiten wordt samengewerkt met de verpleegkundige
praktijk om implementatie en evaluatie van evidencebased practice te bevorderen. Van belang is dat bij al deze
initiatieven goed in kaart wordt gebracht waar mogelijke
belemmeringen liggen, waar interventies nodig zijn en of de
uitgevoerde interventies ook effect hebben gehad.
In de literatuur zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. Het
zijn meetinstrumenten die kennis, attitude, gedrag, of
belemmeringen ten aanzien van evidence based werken
in kaart brengen of een combinatie van deze factoren.
Vaak zijn dit Engelstalige meetinstrumenten hetgeen de
toepassing in projecten niet bevordert. Een van deze
meetinstrumenten is de Barriers Scale ontwikkeld door
Funk et al.1, een instrument dat de belemmeringen in
kaart brengt. Het instrument is vertaald in het Nederlands en getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en hanteerbaarheid.2 Twee vragen uit de oorspronkelijke lijst
zijn verwijderd en twee nieuwe vragen zijn eraan toegevoegd, namelijk vraag 8 en 17. Deze vertaalde en aangepaste versie van het meetinstrument bestaat uit dertig
gesloten en vijf open vragen.
De theoretische basis van de Barriers Scale is de innovatie- diffusietheorie van Rogers3. In deze theorie worden vier concepten/factoren onderscheiden die belangrijk
zijn bij het invoeren van een verandering. Tussen haakjes
staat aangegeven welke vragen bij welke factor horen.
Vraag 27 is een losstaand item en wordt niet bij een
van onderstaande factoren ingedeeld.
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1. Kenmerken van de verpleegkundige (adopter) (vragen
5, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 30).
2. Kenmerken van de organisatie (setting) (vragen 6, 7,
13, 14, 17, 18, 19, 25, 29).
3. Kenmerken van de innovatie (het onderzoek) (vragen
10, 11, 22, 23).
4. Kenmerken van de communicatie (de presentatie en toegankelijkheidvanhetonderzoek)(vragen1,2,3,4,12,24).
Het invullen van deze vragenlijst geeft zicht op kenmerken die mogelijk van invloed zijn op het implementeren van onderzoeksresultaten in de praktijk. Uit de
antwoorden op de vragenlijst is af te leiden welke kenmerken het vaakst als belemmering worden genoemd,
welke kenmerken de grootste belemmering vormen en
op welke factoren deze betrekking hebben. Bovendien
hebben verpleegkundigen of anderen die de vragenlijst
invullen ook de mogelijkheid om kenmerken in te vullen
die volgens hen invloed hebben en niet opgenomen zijn in
de vragenlijst. Ten slotte bestaat nog de mogelijkheid aan
te geven welke factoren het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk bevorderen.

Vragenlijst: belemmeringen en bevorderingen ten aanzien
van het gebruikmaken van onderzoeksresultaten in de
verpleegkundige beroepsuitoefening.
Uitleg: artikelen in verpleegkundige tijdschriften geven te
kennen dat verpleegkundigen geen gebruik maken van
onderzoeksresultaten voor de aansturing van hun praktijkvoering. Er zijn een aantal redenen waarom dat zo
kan zijn. Wij willen erachter zien te komen in hoeverre u
denkt dat elk van de onderstaande situaties een belemmering vormt in het gebruikmaken van onderzoeksresultaten in uw eigen werksetting.
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Instructie: de hoofdvraag die aan u wordt gesteld is: In
hoeverre is volgens u, elk van de onderstaande items, een
belemmering voor verpleegkundigen in uw werksetting,
bij het gebruikmaken van onderzoeksresultaten in de
praktijk? Voor de beoordeling hiervan heeft u vijf antwoordmogelijkheden: Geen belemmering, Kleine belemmering, Redelijke belemmering, Grote belemmering en
Geen mening. Kruis bij elk item het hokje aan bij het
antwoord dat uw mening het beste vertegenwoordigt.
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